
Bilde 1 

 

Den første søndagen i måneden pleier vi å ha 
barnegudstjeneste i cafe UNO i Salem. Da er 
alle søndagsskoleklassene samlet, og vi feirer 
gudstjeneste som er tilpasset barna.  

Vi har ikke skattkiste og supersetning, men til 
gjengjeld har vi mye sang, hele 
trosbekjennelsen og ikke minst avsluttes det 
hele med vår egen «kirkekaffe». Dessuten er 
det ungdommene og de eldste barna som er 
ledere, forsangere, musikere og teknikere.  

Denne gangen må vi ta barnegudstjenesten 
hver for oss, men vi håper det ikke blir lenge 
til vi kan samles i cafe UNO, til sang, andakt, 
god mat og glad prat. 

Lykke til med årets første barnegudstjeneste 
fra Salem! 

Og husk å følge godt med, for i dag blir det 
quiz om Barnas Misjonsprosjekt og andakten. 

Bilde 2 

 

Klikk på linken, hør sangen og se på 
fortellingen som utspiller seg på 
flanellografen. 

 

 

 

 

 

Bilde 3 

 

La gjerne et barn lede dere gjennom denne 
ekkobønnen. 

Bilde 4-6 

 

Trosbekjennelsen strekker seg over tre bilder. 
Hvis dere har «Øystein CD 4» finner der denne 
på spor 18. Bruk den gjerne hjemme utenom 
barnegudstjenestene også. Her lærer barna 
trosbekjennelsen med de samme ordene vi 
bruker ved dåp og nattverd i kirker og 
bedehus. 

Bilde 7 

 

Denne filmen er fra Indonesia. Den var i 
utgangspunktet laget for å presentere 
misjonsarbeidet der før det ble bestemt at 
Barnas Misjonsprosjekt skulle samle inn 
penger til dette misjonsfeltet. Filmen er derfor 
ikke dubbet, slik filmene fra Barnas 
Misjonsprosjekt er. De yngre barna trenger 
kanskje litt hjelp til å forstå hva noen av 
personene vi møter i filmen snakker om. 

 

 

 



Bilde 8 

 

En ørliten presentasjon av hva Barnas 
Misjonsprosjekt er. 

Bilde 9 

 

Sangen «Kom og se!» fra Søndagsskolen 
Norge. Klarer dere å følge bevegelsene i 
musikkvideoen? 

Bilde 10-24 

 

Bildene i denne delen av lysbildeserien går av 
seg selv fra du åpner bilde 10. Andakten er 
lest inn, og historien følger bildene fram til 
bilde 24. Fra da må dere igjen trykke på 
bildene for å få dem til å gå videre.  

Bilde 25 

 

Syng med, og bruk gjerne litt tid på å samle 
inn penger til Barnas Misjonsprosjekt. Vil 
barna gi av sine egne penger for å støtte 
misjonsarbeidet i Indonesia? 

Bilde 26 

 

Nå er det tid for quiz. Tenk ut om bare en får 
svare om gangen, eller om dere klarer å danne 
lag. Vil dere røpe svarene underveis, eller skal 
dere samle svarene og se hvem som får flest 
rette. Hvordan premieres deltakelsen? 
Premier etter hvert spørsmål, eller premie til 
slutt? 

Her kommer uansett spørsmålene: 

1. Til hvilket misjonsfelt går Barnas 
Misjonsprosjekt i skoleåret 
2020/2021? 

2. Nevn minst to ting som pengene fra 
Barnas Misjonsprosjekt brukes til der. 

3. Hva kalles det når vi forteller andre 
om Jesus? 

4. Hva er Vippsnummeret til Barnas 
Misjonsprosjekt? 

5. Hva het byen der Paulus vokste opp? 
6. Vi kaller ham Paulus, men hvilke andre 

to navn brukes om denne mannen i 
fortellingen vi hørte? 

7. Hvordan møtte Paulus Jesus? 
8. Hvor lenge var Paulus blind? 
9. Hva het mannen som gikk for å finne 

Paulus i Judas sitt hus? 
10. Hvordan kom Paulus seg forbi vaktene 

i byporten? 

Svarene finner du på neste side. 

 

 

 

 

 

 



Bilde 27 

 

Sangen «Gi meg Jesus». Dere velger selv om 
dere vil ha dette bildet oppe eller bruke 
teksten som vises etter hvert som sangen 
synges på YouTube. 

Bilde 28 

 

Denne bønnen kan dere be som ekkobønn 
eller kanskje dere klarer å lære den utenat 
siden vi ikke har supersetning i dag …  

Bilde 29 

 

Avslutt samlingen med «Velsignelsen» før 
dere finner fram «kirkekaffe» og koser dere 
sammen med mat og prat. 

Bilde 30 

 

God søndag!  

 

 

Svar på quiz: 

1. Indonesia 
2. Helsearbeid, lese- og skriveopplæring, 

barneklubb/søndagsskole 
3. Misjon 
4.  #521652 
5. Tarsus 
6. Saulus og Saul 
7. I et syn utenfor Damaskus 
8. I tre dager 
9. Ananias 
10. Vennene hans firte ham ned fra 

bymuren i en kurv. 

 

 

 

 


